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Pomohli sme zrekonštruovať priestory detskej nemocnice
Nadácia Volkswagen Slovakia si plne uvedomuje
dôležitosť prevencie a ochrany zdravia. Aby prispela
k jej zlepšeniu a zvýšeniu kvality poskytovanej lekárskej
starostlivosti, dlhodobo pomáha zdravotníckym
zariadeniam rozširovať vybavenie. V spolupráci
so spoločnosťou Siemens zrekonštruovala priestory
Rádiologického oddelenia v Národnom ústave detských
chorôb v Bratislave, ktoré nemocnici slávnostne
odovzdal predseda správnej rady Nadácie Sebastian
Krapoth spolu so zástupcami partnera projektu. Detská
čakáreň sa zmenila na pestrofarebnú ríšu zvierat
s pohodlným hravým sedením. Vo vyšetrovni pribudol
jeden z najmodernejších ultrazvukov na Slovensku,
ilustrácie a monitor nad vyšetrovacím lôžkom, z ktorého
malých pacientov upokojujú animácie so zvieratkami.
Náklady na celý projekt dosiahli približne 80-tisíc eur,
ktoré rovnakým dielom financovali Nadácia Volkswagen

Slovakia a spoločnosť Siemens. Realizácia projektu
rekonštrukcie prebiehala v spolupráci so študentmi
z ateliéru Priestor na VŠVU. Autorka vybraného návrhu
Adriana Ondrušová použila zaujímavú technológiu
lentikular, ktorá vytvára zdanlivý pohyb
v oku pozorovateľa v závislosti od uhla pohľadu, takže
motív sa postupne zobrazuje popri prechádzaní okolo.
Do prístrojového vybavenia Rádiologického oddelenia
pribudol nedávno vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia
a spoločnosti Siemens aj špičkový ultrazvuk ACUSON
Freestyle, ktorý je jedným z najmodernejších prenosných
prístrojov tohto druhu na Slovensku a už pomáha malým
pacientom z celého Slovenska. Tešíme sa, že vďaka
novému ultrazvuku a vytvoreniu krásneho interaktívneho
prostredia sme prispeli k zlepšeniu kvality vyšetrenia a zároveň pomáhame deťom odbúrať obavy a stres z vyšetrení.
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Podporíme ďalšie krízové centrá

Otvorili sme nový školský rok

Tento rok sme úspešne vyhodnotili už druhý ročník
grantového programu Podpora krízových centier
na pomoc matkám, ktoré sa aj s deťmi ocitli v krízovej
situácii. Finančnou podporou v celkovej výške 36 220 eur
uľahčíme finančne náročný každodenný chod 11
vybraným zariadeniam a pomôžeme zlepšiť životné
podmienky klientov - podporíme ich rozvojové aktivity,
budú opravené kúpeľne alebo vybudovaná vykurovacia
sústava v núdzovom ubytovaní. Deti sa budú môcť tešiť
na voľnočasové a športové aktivity, jarné tábory
a zabezpečí sa aj potrebná terapeutická pomoc
a poradenstvo. Veríme, že vybrané projekty prinesú
klientom centier radosť.

Už po deviatykrát sme spolu so zástupcami Základnej
školy Ivana Bukovčana a rodičmi otvorili školský rok.
Vďaka našej podpore sa žiaci učia nemecký jazyk
aj na hodinách telesnej a výtvarnej výchovy. V neskorších
ročníkoch sa okrem konverzácie pridáva prvouka a iné
odborné predmety s rodenými hovorcami (napr.
technika, geografia a dejepis). Vzhľadom na unikátnu
výučbu môžu žiaci v 8. ročníku absolvovať skúšky na DSD
diplom. Medzi jedinečné aktivity patrí účasť
na medzinárodnej robotickej olympiáde Deutsch
und Robotik, možnosť získať certifikát Fit in Deutsch
a výmenný pobyt s nemeckými rovesníkmi. Želáme
všetkým žiakom úspešný štart do školského roka!

Podporujeme STEM výučbu
na školách

Prihláste sa do Vianočného
projektu

Canisterapia v Dolnom
Lieskove

Unikátny projekt na podporu STEM
vyučovania (Sience Technology
Engineering and Mathematics)
rozbieha na Slovensku už tretí
ročník. Vďaka spolupráci našej
Nadácie s Greenpower Slovensko
sme priniesli tento prepracovaný
koncept výučby na 15 škôl v rámci
bratislavského kraja. Žiaci a študenti
majú za cieľ skonštruovať formulu
a okrem technických zručností
si natrénovať aj soft skills.

Centrá pre deti a rodiny sa môžu
do konca septembra zapojiť
do tradičného Vianočného projektu.
Hlavnou cenou je Volkswagen up!
Tohtoročná téma, Auto očami detí,
nabáda mladých konštruktérov,
aby vytvorili auto podľa vlastných
predstáv, na ktorom by sami chceli
jazdiť. Eletronickú žiadosť spolu
s fotografiami modelu a jeho výroby
môžte zaslať do 30. 9. 2020
na uvedený link.

Ján Michalič z oddelenia logistiky
vozidiel zastrešil zamestnanecký
projekt Pre lepší život v Nádeji.
Cieľom projektu bolo skvalitniť život
klientom Centra sociálnych služieb
Nádej v Dolnom Lieskove. Veľký
prínos pre klientov znamenalo
najmä zaobstaranie psíka v rámci
canisterapie, ktorý im pomáha
napredovať v terapeutických
aktivitách a zlepšovať ich mentálny
aj telesný stav.
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